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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
* * * *  DİNLENME YERLERİ GÜVENLİK PERSONELİ SİTE TEKNİK GÖREVLİSİ SİTE HİZMET GÖREVLİSİ

* * * *  PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİSİ GÜVENLİK KAMERASI 4 DÜKKAN 1 ADET PROFESYONEL FİTNESS SALONU
* * * * * * *  1 CAFE 1 MARKET 1 KUAFÖR 1RESTORAN 7 ADET 2+1 BAHÇE DUBLEX 6 ADET OFİS 32 ADET 1+1
* * *  * *24 ADET 2+1 4 ADET 3+1 DUBLEX 1 ADET 4+1 DUBLEX 16 ADET 2+1 DUBLEX 11 ADET 1+1 DUBLEX

Her Gün Tatilde Hissedin!

Geleceğe dönük lüks bir konsept planladık. 
Hedefimiz, sıradanlıktan uzaklaşıp farklı olmak,

sosyal ihtiyaçlarınızın çoğunu konseptimiz içine koyarak
 kendinizi her gün otelde, tatilde hissetmenizi sağlamak

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net

OLAĞANÜSTÜ 
ZAMANAŞIMI İLE NA-

SIL TAPU SAHİBİ...
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Ortaca Belediyesinden 
pazar esnafına 35 bin maske
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
beraberindeki heyet, 
ilçede kurulan semt 
pazarlarında, esnafı 
ziyaret etti, maske 
dağıtımı yaptı. 
Ortaca halkının ve tüm 
dünyanın kurallara 
uyması gerektiğine 
dikkati çeken Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 

Uzundemir, “Uzun 
süredir bir salgınla 
karşı karşıyayız. Biz 
vatandaşlar olarak 
maskemizi takmaya 
özen gösterelim, 
sosyal mesafemize 
dikkat edelim, hijyen 
kurallarına uyalım. 
El birliğiyle de bunun 
üzerinden geleceğimize 
inanıyorum.” dedi. -3

Ortaca belediyesi tarafından dünyayı ve 
ülkemizi etkisi altına alan korona virüsle 
mücadele kapsamında pazar esnafına 35 bin 
adet maske dağıtımı gerçekleştirildi. 

Kitap yarışmasında dereceye 
giren öğrenciler ödüllendirildi
Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünce 
öğrencilere 
okuma alışkanlığı 
kazandırmak ve 
teknoloji bağımlılığı ile 

mücadele kapsamında 
atılan adımlara katkı 
sağlamak amacıyla 
“Evim Kitap Kokuyor” 
sloganıyla kitap okuma 
yarışması düzenlendi.-6

Ortaca yaz aylarına hazır
Ortaca Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğünce düzenli 
olarak gerçekleştirilen 
yeşil alan temizlik ve 
bakım çalışmaları 
ile ilçe yaza 

hazırlanıyor. Çocuk 
oyun gruplarının 
bakımı, oyun 
parkları zemin tamiri 
ve yenilenmesi 
gibi çalışmalar da 
gerçekleştiriliyor. -3

Köyceğiz Belediye Meclisi’nden 
İsrail’e ortak kınama

Köyceğiz Belediye 
Meclisi Mayıs ayı 
toplantısı, Köyceğiz 
Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan 

başkanlığında yapıldı. 
Köyceğiz Belediye 
Meclisi, hazırlanan 
ortak bildiriyle İsrail’i 
kınadı. -5

‘İktidar olmaya çok yakınız’
CHP heyeti Ortaca’da: 

Ziyarette, CHP İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
Zeybekoğlu, Korkut ve 
Özcan’a çiçek takdim 
etti. CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığı binasında 
gerçekleştirilen 
toplantıda İlçe Başkanı 
Tezcan’ın yanı sıra 
yönetim kurulu üyeleri 
ve partililer hazır 
bulundu. 
CHP İl Başkanı Adem 
Zeybekoğlu, Muğla’da 
çeşitli ziyaretler 
gerçekleştirdiklerini ve 
partililerin zinde kalması 
için çalıştıklarını 
söyledi. -4

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İl 
Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut, CHP Parti Meclisi Üyesi Avukat 
Gizem Sayar Özcan ile birlikte CHP Ortaca İlçe Başkanlığını ziyaret 
etti. Ziyarette yapılan açıklamalarda, Millet İttifakının iktidar olacağı 
vurgusu yapıldı. 

Vergi 
ödemelerinde 
son tarih 31 

Mayıs
Ortaca Belediyesi 
ilk taksit son ödeme 
gününün 31 Mayıs 2021 
olduğunu hatırlattı.
Emlak, çevre temizlik, 
ilan ve reklam vergisi 
1. taksit ödemeleri 30 
Mayıs’ta bitiyor.
Ortaca Belediyesi 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nde, emlak, 
çevre temizlik, ilan ve 
reklam vergisinin birinci 
taksit ödemeleri başladı.
Emlak, çevre temizlik 
ile ilan ve reklam 
vergilerinin birinci taksit 
son ödemesi 30 Mayıs 
saat 17.00’de sona 
eriyor. -3
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 

İdare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20

-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar

Yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.
- Yazıların sormluluğu yazarına aittir.

- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
İLAN REKLAM ABONE TARİFESİ

- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.) 
Muğla il gazeteleri fiyat tarifesi uygulanır

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Tıkanırcasına yeme 
bozukluğu; yani binge 
eating disorder son yıl-
larda giderek artan yeme 
bozukluklarından biridir. 
Yeme davranışı üze-
rinde kontrol kaybının 
hissedildiği, tekrarlayan 
aşırı yeme dönemleriyle 
kendini gösteren ve kişi-
nin tıkanırcasına yeme 
ataklarının yol açabi-
leceği etkileri gidere-
bilmek için bir takım 
yöntemlere başvurma-
dığı bir yeme bozuk-
luğudur. Tıkanırcasına 
yeme bozukluğuna sahip 
bireyler aç olmasalar 
bile çok fazla yemek 
yiyebilirler. Duygular 
kişinin yeme davranışını 
etkileyerek onu çok 
yemeye iter.

DSM-5 Tıkanırcasına 
Yeme Bozukluğu Tanı 
Ölçütleri(APA 2013)
A.Tekrar tekrar görülen 
tıkanırcasına yeme 
dönemleri. Bir tıkanır-
casına yeme dönemi bu 
maddelerin her ikisi de 
bulunur.
1)Benzer koşullarda, 
benzer sürede çoğu 
kişinin yiyebileceğinden 
açıkça daha çok yiyeceği 
ayrı bir zaman diliminde 
(örneğin herhangi 2 
saatlik sürede yeme)
2)Bu dönem sırasında , 
yemek yemeyle ilgili de-
netimin kalktığı hissinin 
bulunması
 B. Tıkanırcasına yeme 
dönemlerinde bu mad-
delerden en az 3’ü
1) Olağandan çok daha 

hızlı yeme
2) Rahatsızlık hisse-
decek düzeyde tokluk 
hissedene kadar yemek
3) Fizyolojik açlık duy-
muyorken aşırı derecede 
yemek
4) Ne kadar yediğinden 
utandığı için kendi başı-
na yeme
5) Yeme sonrası tik-
sinme, çökkünlük 
yaşama ya da suçluluk 
duyma
C.  Tıkanırcasına yeme 
ile ilgili belirgin bir 
sıkıntı duyulur.
D. Tıkanırcasına yeme 
davranışları, ortalama 3 
ay içinde, en az haftada 
1 kez olmuştur.
E.  Tıkanırcasına yem-
eye, bulimia nervozada 
olduğu gibi yineleyen 
uygunsuz telafi edici 
davranışlar eşlik etmez 
ve tıkanırcasına yeme 
,yalnızca bulimia nervo-
za ya da anoreksiya ner-
vozanın gidişi sırasında 

ortaya çıkmaz.
DSM-5’e Göre Tıkanır-
casına Yeme Bozuk-
luğunun Şiddeti
Ağır olmayan: Orta-
lama haftada 1-3 kez, 
orta derecede: ortalama 
haftada 4-7 kez, ağır: 
ortalama 8-13 kez,, aşırı 
düzey: ortalama 14 ya da 
daha fazla tıkanırcasına 
yemenin olması
Tıkanırcasına Yeme 
Bozukluğu Nedenleri
Nedeni tam olarak 
bilinmeyen bir hastalık-
tır. Travma sonrası stres, 
depresyon, mutsuzluk, 
özgüven eksikliği, 
umutsuz ruh haline sahip 
olmanın tıkanırcasına 
yeme bozukluğuna ned-
en olduğu düşünülme-
ktedir. Tıkanırcasına 
yeme bozukluklarında 
bir diğer unsur gene-
tik aktarımdır. Aile 
içerisinde yeme bozu-
kluğu varsa aile içinde 
yaşayan diğer aile üye-

lerinde de tıkanırcasına 
yeme bozukluğuna 
yakalanma riski artar.
Sağlık Riskleri: Tıkın-
ma atakları sonrasında 
bireylerde obezite 
riski artmaktadır. Artan 
obezite sonucu kalp ve 
damar hastalıkları, Tip 
2 diyabet ve kanser riski 
de artar.
Tedavisi
Tıkanırcasına yeme 
bozukluğu için tedavi 
planı yeme bozukluğu 
nedeni, şiddetine göre 
değişiklik gösterir. Teda-
vi seçenekleri arasında 
;bilişsel davranışçı tera-
pi, kişilerarası psikoter-
api, kilo kaybı tedavisi 
ve ilaç tedavisi bulunur. 
Kişinin tedavi ekibinde; 
beslenme uzmanı, hek-
im, psikolog bulunma-
lıdır. Sağlıkla kalın..

YEME BOZUKLUKLARINDAN 
TIKANIRCASINA 

YEME BOZUKLUĞU

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Gebelik,kadın vücudun-
da hormonal,fizyolojik 
değişiklikler ortaya 
çıkartan bir süreçtir.Bu 
yüzden gebelikte gerek 
fiziksel gerekse ruhsal 
sağlığın korunabilmesi 
kontrollü ve düzenli 
bir egzersiz programı old-
ukça yararlıdır.Egzersiz 
programı öncesi sürecin 
sağlıklı ve kontrollü 
ilerlemesi adına kadın 
doğum uzmanından 
egzersiz yapılabileceğine 
dair onay alınmalıdır.
Vücudunuzun hayat dolu 
olduğu ve sizi anneliğe 
hazırladığı bu süreçte 
sizleri fiziksel ve mental 
olarak doğuma hazırla-
mak için bir fizyoterapist 
kontrolünde egzersiz pro-
gramına hekiminizinde 
onayı var ise başlayabil-
irsiniz.Peki ne zaman 
başlanılmalı?13. haftadan 
sonra haftada 2 gün pre-
natal egzersiz programına 
gebe alınabilir.
Gebelikte gerek fiziksel 

gerek ruhsal sağlığın ko-
runabilmesi için kontrollü 
bir egzersiz programı 
oldukça yararlıdır:
>Omurgaya ve uterusa 
binen yükü azaltır.
>Pelvik taban kaslarını 
kuvvetlendirir.
>Pelvik taban farkın-
dalığını arttırarak doğuma 
yardımcı olur.
>İnkontinansı(İdrar kaçır-
mayı)önler.
>Gevşeme sağlayarak 
uyku kalitesini arttırır.
>Postnatal(doğum 
sonrası)vücudun kendini 
toparlanma sürecini hı-
zlandırır.
Yapılan bazı çalışmalar 
ile gebelik süresince 
egzersiz yapan kadın-
larda Doğum süresinin 
yapmayanlara göre daha 
kısa olduğu sonucuna 
varılmıştır. Kalbinizi 
sesini en yakından duyan 
bebeğinize ve kendinize 
bir iyilik yapın hayatınız-
da egzersize yer açın. 
Sağlıklı günler diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

GEBELİKTE EGZERSİZ

ESAS NO: 2019/259 Esas
KARAR NO: 2020/97
Davacılar EZGİ DOYLAN, İLYAS ALİRIZA 
DOYLAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus 
(Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının 
yapılan açık yargılaması sonunda;  davanın 
KABULÜ İLE, Muğla ili Ortaca ilçesi Fevziye 
Mahallesi/Köyü cilt no: 14, hane: 37, bsn: 
52’de nüfusa kayıtlı, İlyas Alirıza ve Ezgi oğlu 
01/10/2014 Fethiye doğumlu, 39673915946 
T.C. Kimlik numaralı Yağız Alifuat DOYLAN’ın 
“Yağız Alifuat” olan isminin “Yağız” olarak 
değiştirilmesine ve “Yağız DOYLAN” olarak 
nüfusa kayıt ve tesciline, karar verilmiştir. İlan 
olunur. 

Basın: 1378112Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Kaza, Ortaca Dalyan 
yolunda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre; 42 B 0838 plakalı 
otomobil, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
Kemaliye Mahallesinde 
yol kenarındaki beton 
elektrik direğine çarptı. 

Çarpışmanın etkisi ile 
araçta bulunan M.G. (16) 
ve A.A. (16) yaralandı. 
Yaralılar, 112 Acil Servis 
ekiplerince Ortaca 
Devlet Hastanesi’ne sevk 
edildi. 
Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı. 
- Cihat Cura

Ortaca’da elektrik direğine çarpan 
otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ortaca’da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Olay, İztuzu yolu 
üzerinde dün akşam 
saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, İtalyan uyruklu 
Camillia Frattini (35) 
isimli kadın ile Fransız 
uyruklu Safran Ambre 
Malko Gauquelin Des 
Pallieres (26) isimli 
erkek turist EW 061 
BF plakalı araç ile 
İztuzu yolunda araçlarını 
rampa üzerine park etti. 
Turist çiftin içerisinde 
bulunduğu araç 
henüz bilinmeyen bir 
nedenle bir anda hareket 
etmeye başladı. 
Panikle 
aracın içerisinden atlayan 
çiftin aracı 85 metrelik 
uçuruma yuvarlandı. 

İki turist son anda 
araçtan atlayıp canlarını 
kurtardı. İhbar üzerine 
bölgeye Jandarma 
ekipleri sevk edildi. 
Çiftin uçurumun 
dibinde araçlarının 
bulunduğunu söylemesi 
üzerine, bölgeye 

ambulansın yanı sıra 
AKS ekipleri de çağrıldı. 
Ekipler hurdaya dönen 
aracı olay yerinden 
çıkartarak çekici 
yardımıyla otoparka 
çekti. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
- İHA

İtalyan ve Fransız turist ölümden döndü  
Ortaca’da rampada bırakılan aracın bir anda hareket ederek 85 
metrelik uçuruma yuvarlandığı sırada araçtan atlayarak kurtulan iki 
turist yaralandı. 

Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Gıda 
ve Yem Şubesi kontrol 
görevlileri ile Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesinin 
beraber yürüttüğü 
denetimlerde şüpheli 
olduğu düşünülen enerji 
içeceklerine el konuldu. 
Menteşe ilçesinde 
piyasaya arz edilen enerji 
içeceklerine yönelik 
kontrol ve denetim 
sonucunda;  ilaç etken 
maddesi içerdiğinden 
şüphelenilen ürünlere 
el konuldu. Tarım ve 
Orman İl Müdürü 
Barış Saylak, “Gıda 
denetimlerimiz hızla 

devam ediyor. Son 
zamanlarda yapılan 
baskın ve ele geçirilen 
ürünler gösteriyor ki 
denetimler amacına 
ulaşıyor. İnsan 
sağlığı her zaman 
önceliğimizdir. İnsan 
sağlığını tehdit eden 
hiç kimseye ve hiçbir 
ürüne izin vermeyeceğiz. 
Tüketicilerimizin 
bizimle ortak çalışma 
içinde olması önemlidir.” 
dedi. - İHA

Sağlığa zararlı enerji 
içeklerine el konuldu  

Ortaca Belediyesince 
yol bakım ve yelime 
çalışmaları iş planı 
kapsamında aralıksız 
sürüyor. 
Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, ilçenin 
çeşitli mahallelerinde 
yol bakım, düzenleme ve 
yenileme çalışmalarına 
devam ediyor. 
Ekipler çalışmalar 
kapsamında,  Fevziye 
Mahallesi Malatyalılar 
Sokak stabilize yol 
çalışması,  Cumhuriyet 

Mahallesi Tirikler 
Sokak kilitli parke 
taşı alt yapı çalışması, 
Güzelyurt Mahallesi 
Kaplancık mevkii 
stabilize yol çalışması, 
Fevzipaşa Caddesi 
kilitli parke taşı döşeme 
çalışması, Mergenli 
Mahallesi Ovacık 
mevkii stabilize yol 
çalışması faaliyetlerini 
gerçekleştirdi. 
Yol çalışmalarının 
iş planı kapsamında 
aralıksız devam edeceği 
bildirildi. - T. Karaçelik

Ortaca’da yol 
çalışmaları hız kazandı
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Özellikle sonraki 
nesilleri zamanla 
köyden kente göç eden 
kalabalık ailelerde, aile 
büyüklerinin vefatın-
dan sonra, mirasçıların 
haberi dahi olmadığı 
veya unuttuğu miras 
kalan taşınmazlar ola-
bilmektedir. Mirasçılar 
haberdar olmadığı 
veya ilgilenmediği 
için bu tapulu taşınma-
zlar zamanla atıl hale 
gelebilir; başkaları 
tarafından kullanıl-
maya başlanabilir. 
Bazen de taşınmaz 
tapusuz olabilir veya 
tapuda kayıtlı olmak-
la beraber; kime ait 
olduğu bilinmez. Uzun 
yıllardan beri kims-
enin sahiplenmediği, 
ilgilenmediği, kims-
eye ait değilmiş gibi 
görünen bu gibi yerler 
de genelde o bölgenin 
sakinleri tarafından 
fiilen kullanılmaya 
başlanır. Öyle ki uzun 
yıllardan beri burayı 
fiilen kullanan kimsel-
er sanki o yerin sahibi-
ymiş gibi davranabilir. 
O yer üstünde ev yap-
abilir, tarla ekip dike-
bilir, hatta başkasına 
kiralayabilir. İşte bu 
gibi hallerde, kanunda 
öngörülen şartların 
da gerçekleşmesiyle, 
fiilen o taşınmazı 
kullanan kişi, tapusunu 
da kendi adına almaya 
hak kazanır. 
Kural olarak, tapuda 
kayıtlı bir taşınmazın 
olağanüstü (kazan-
dırıcı) zamanaşımı 
yoluyla mülk ed-
inilmesi mümkün 
değildir. Ancak Türk 
Medeni Kanununun 
713. maddesinde, 
belirli şartlar ve 
koşullar altında, 
tapuya kayıtlı olan 
veya olmayan taşın-
mazların, en az 20 yıl 
sanki taşınmazın sa-
hibiymiş gibi davasız 
ve aralıksız şekilde 
kullanılması halinde, 
o kişiye söz konusu 
taşınmazın mülkiye-
tini edinme imkânı 
tanınmıştır. Bunun-
la birlikte, tapuya 
kayıtlı olmayan her 
taşınmaz olağanüstü 
zamanaşımı ile ka-
zanılamaz. Bunun için, 
öncelikle taşınmazın 
özel mülkiyete konu 
olması gerekmek-
tedir. Yani örneğin, 
tapuya kayıtlı olmayan 
ancak hazine adına 
kayıtlı bir arazi, kamu 
hizmetine tahsis edilen 
yerler, hizmet mal-
ları ve vakıflara ait 

arazilerin olağanüstü 
zamanaşımı ile ka-
zanılması mümkün 
değildir.
Yargıtay kararlarına 
göre, tapuya kayıtlı 
olmakla beraber tapu 
kütüğü dikkatli ve 
özenli şekilde incelen-
mesine rağmen taşın-
mazın kime ait olduğu 
anlaşılamıyorsa, tapu 
kütüğünde malik 
kısmı boş bırakılmış, 
silinmiş veya malik 
adı belirsiz, yetersiz 
ve soyut gösterilmişse, 
tapu kütüğünün malik 
hanesinde kayıtlı 
kişi hiç yaşamamış, 
kaydı bulunmayan biri 
ise, taşınmaz sahib-
inin kim olduğunun 
anlaşılamadığı kabul 
edilir.
Tapuda kayıtlı olan 
ancak sahibi öldüğü 
için mirasçılara kalan, 
mirasçıların da hab-
erdar olmadığı veya 
ilgilenmediği taşın-
mazları en az 20 sene, 
davasız ve aralıksız 
olarak sanki sahibi-
ymiş gibi kullananlar 
için ise kazandırıcı 
zamanaşımı kuralları 
ayrıca incelenmelidir. 
Çünkü Anayasa 
Mahkemesi’nin 
2011 yılında verdiği 
iptal kararından sonra 
ölen birine ait taşın-
mazın olağanüstü 
zamanaşımı yoluyla 
mülkiyetinin kazanımı 
engellenmiştir. Ancak, 
2011 tarihli iptal 
kararından önce, ölen 
kişiye ait taşınmaz, 
mirasçılar dışında biri 
tarafından hâlihazırda 
en az 20 sene, davasız 
ve aralıksız kul-
lanılmışsa, o kişi, An-
ayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararına rağmen 
tapuyu adına geçirm-
eye hak kazanacaktır.
Olağanüstü 
zamanaşımı nedeniyle 
açılacak tapu tescil 
davaları, taşınmazın 
bulunduğu yer asliye 
hukuk mahkemesinde 
açılmaktadır. Tescil 
davasının konusu, 
mahkemece; gazetey-
le 1 defa ve ayrıca 
taşınmazın bulunduğu 
yerde uygun araç ve 
aralıklarla en az 3 defa 
ilan edilir. Mülkiye-
tin kazanılması için, 
son ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içinde 
itiraz edilmemiş veya 
yapılan itirazlar red-
dedilmiş olursa, mah-
keme de davacıyı haklı 
görürse; taşınmazın 
davacı adına tesciline 
karar verilir.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

OLAĞANÜSTÜ (KAZANDIRI-
CI) ZAMANAŞIMI İLE NASIL 

TAPU SAHİBİ OLUNUR?

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
beraberindeki heyet, 
ilçede kurulan semt 
pazarlarında, esnafı 
ziyaret etti, maske 
dağıtımı yaptı. Ortaca 
halkının ve tüm 
dünyanın kurallara 
uyması gerektiğine 

dikkati çeken Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, “Uzun 
süredir bir salgınla 
karşı karşıyayız. Biz 
vatandaşlar olarak 
maskemizi takmaya 
özen gösterelim, 
sosyal mesafemize 
dikkat edelim, hijyen 

kurallarına uyalım. 
El birliğiyle de bunun 
üzerinden geleceğimize 
inanıyorum.” dedi. 
ESNAF MEMNUN
Koronavirüsle mücadele 
kapsamında gerçekleşen 
kademeli normalleşme 
döneminde Pazar 
yerlerinde inceleme 

yapan ve esnafa maske 
dağıtımı yapan Ortaca 
Belediyesinden memnun 
olduklarını dile getiren 
esnaflar, “Toplum 
sağlığını korumak için 
dağıtılan maskelerden 
dolayı Belediye 
Başkanımız Alim 
Uzundemir’e teşekkür 

ederiz. Başkanımızdan 
Allah razı olsun. Allah 
en kısa sürede bu zorlu 
süreçten kurtulmamızı 
nasip etsin. Belediyemiz 
büyük bir özveriyle 
çalışıyor, bizlerin 
sağlığını düşünüyor.” 
sözleriyle düşüncelerini 
dile getirdi. - B.Göcekli

Ortaca Belediyesinden 
pazar esnafına 35 bin maske
Ortaca belediyesi tarafından dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında 
pazar esnafına 35 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirildi. 

Ortaca Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından düzenli olarak 
gerçekleştirilen yeşil 
alan temizlik ve bakım 
çalışmaları ile ilçe yaza 
hazırlanıyor. Ortaca 
Belediyesi ilçe genelinde 
yapılan tırpan ile yabani 
ot temizliğinin ve çim 
biçme işlemlerinin yanı 
sıra gerekli ilaçlama ve 
sulama çalışmalarına 
da hız kesmeden 
devam ediyor. ‘Daha 

temiz ve daha mutlu 
bir Ortaca’ sloganıyla 
çalışmalarını sürdüren 
Ortaca Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, 
ilkbahar ve yaz 
döneminin gelmesiyle 
ot ve çimlerin hızlı 
gelişim göstermesi 
sonucu ilçede çim biçme, 
ağaç ve çalılarda zirai 
ilaçlama ve ot temizliği 
gibi bakım çalışmalarını 
sürdürüyor. Ortaca 
Belediyesi ekiplerince 

ilçe genelinde yürütülen 
tüm temizlik ve 
bakım çalışmalarına 
ilave olarak Ortaca 
Belediyesi tarafından 
belli noktalarında da 
çiçek dikimi, bank ve 
çöp kovası montajları, 
parklarda yer alan çocuk 
oyun gruplarının bakımı, 
oyun parkları zemin 
tamiri ve yenilenmesi 
gibi çalışmalar da 
gerçekleştiriliyor.
- Mehmet Bozkır

Ortaca yaz aylarına hazır
Ortaca Belediyesi ekiplerince yapılan temizlik ve bakım çalışmaları ile 
ilçe yaz aylarına hazırlanıyor. 

Ortaca Belediyesi 
ilk taksit son ödeme 
gününün 31 Mayıs 2021 
olduğunu hatırlattı.
Emlak, çevre temizlik, 
ilan ve reklam vergisi 
1. taksit ödemeleri 30 
Mayıs’ta bitiyor.
Ortaca Belediyesi 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nde, emlak, 
çevre temizlik, ilan 
ve reklam vergisinin 
birinci taksit ödemeleri 
başladı.
Emlak, çevre temizlik 
ile ilan ve reklam 
vergilerinin birinci 
taksit son ödemesi 30 
Mayıs saat 17.00’de 
sona eriyor.
Ödemelerin belediye 
gişelerinden nakit 

veya kredi kartı ile 
yapılabileceği gibi 
İnternet üzerinden 
de gerçekleşebileceği 
ifade edildi. Ortaca 
Belediyesi bilgilendirme 
mesajında; “Değerli 
hemşerilerimiz 2021 
mali yılı emlak, 
çevre temizlik, ilan 
ve reklam vergileri 
için 1. taksit için son 
ödeme tarihi 31.05.2021 
Pazartesi günüdür. 
Ödemelerinizi Ortaca 
Belediyesi internet sitesi 
üzerinden, 7 gün 24 saat 
e-belediye sayfasından 
yada Ortaca Belediyesi 
mobil uygulamasından 
gerçekleştirebilirsiniz. 
Sağlıklı günler dileriz.” 
denildi. - B. Göcekli

Ortaca Belediyesi duyurdu: 

Vergi ödemelerinde 
son tarih 31 Mayıs
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006 GM, NU’LI TELSİZ VERİCİLER BİNASI ÇATI YAĞMUR OLUĞU, PENCERE DEĞİŞİMİ, DIŞ 
CEPHE BOYA SIVA ONARIMI VE GENEL ONARIMLARININ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  :2021/275193
1-İdarenin
a) Adresi   :HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI  
     DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası :2527925258 - 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi :edalyan@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET YAPIM İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  :HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
c) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  :HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
     DALAMAN/MUĞLA
b) Tarihi ve saati  :09.06.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN (B) ÜSTYAPI 
(BİNA) İŞLERİ III.GRUP:BİNA İŞLERİ  BÖLÜMÜNDE YER ALAN İŞLER İLE İHALE KONUSU İŞ 
KAPSAMINDA TANIMLANAN  İŞLERE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL 
EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON 
BAŞKANLIĞI DALAMAN/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 1377920Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

006 GM, NU’LI TELSİZ VERİCİLER BİNASI ÇATI YAĞMUR 
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ONARIMI VE GENEL ONARIMLARININ YAPILMASI
HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

MSB BAĞLILARI

Köyceğiz Belediye 
Meclisi, hazırlanan ortak 
bildiriyle İsrail’i kınadı. 
Toplantıda gündem 
maddelerine geçilmeden 
önce tüm partilerin 
katılımıyla hazırlanan 
İsrail’i kınayan ortak 
bildiri metni okundu. 
Ortak bildiri metninde şu 
görüşlere yer verildi;
“Müslümanların ilk 
kıblesi olan Mescid-i 
Aksa ve çevresinde 
terör devleti İsrail’in her 
Ramazanı Şerif ayında 
olduğu gibi bu mübarek 
Ramazan ayında da 
arife günü başlattığı 
abluka ve çocuklar ve 
kadınlar dahil çok sayıda 
masum/sivil Filistinlinin 
yaralanmasına ve 
hayatını kaybetmesine 
sebep olan menfur 
saldırıları ve Filistin 
halkına artırarak 
sürdürdüğü zulmünü 
kınıyoruz. Bayram 
günlerinde sürdürülen ve 
Gazze’ye de yöneltilen 
saldırılar çok vahim 
boyutlara ulaşmıştır. 
Terör devleti İsrail, 
hain saldırılarını, 
masum insanları 
uçaklardan ve her türlü 
tahrip gücü yüksek 

bombardımanlarla 
sürdürüyor. Olaylar 
sonucu yaralanan 
ve yaşamını yitiren 
Filistinlilerin sayısı her 
geçen gün artmaktadır. 
İsrail’i bu saldırıları en 
kutsal hak olan yaşam 
hakkının ihlalidir. 
Filistinlilerin nesiller 
boyunca yaşadıkları 
topraklara el konulmasını 
hedefleyen bu saldırılar 
orantısız güç kullanılarak 
hukuk dışı bir oldubitti 
yaratmaya yöneliktir. 
İsrail’in bu gayri insani 
saldırılarını, zulmünü, 
işlediği savaş suçlarını, 
katliamlarını, masum 
kadın çocuk ayırmadan 
sivil halka yaptığı her 
türlü zalimliklerini, 
vahşi tutumlarını 
şiddetle kınıyor BM’nin 
saldırıların durdurulması 
için uluslararası hukuk 
ve temel insan hakları 
hukuku çerçevesinde 
acilen devreye 
girmesini ve somut 
çözüm üretmesini 
talep ediyoruz. Kudüs 
ve Gazze’de son bir 
haftadır devam eden 
İsrail saldırganlığı, BM 
kararlarına aykırı şekilde 
sürdürülen işgalin ve 

hukuk tanımazlığın 
geldiği son aşamayı 
ibretle gözler önüne 
sermektedir. Filistin 
topraklarında işlenen bu 
suçlardan dolayı İsrail’in 
hesap vermesi, suçların 
sorumlularının tespit 
edilerek yargılanması 
ve cezalandırılması için 
uluslararası toplumun 
birlikte hareket etme 
zamanı gelmiştir. Bu 
çerçevede Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nin 
ivedilikle harekete 
geçmesini talep ediyor, 
bu maksatla insana 
ve yaşam hakkına 
saygı duyan herkesi 
sorumluluk üstlenmeye 
çağırıyoruz. Artık İsrail’e 
karşı net, güçlü ve etkili 
bir tavır alınması şarttır. 
Köyceğiz Belediyesi 
Meclis Üyeleri olarak, 
İsrail’in saldırganlığının 
ve Filistin halkına 
yaptığı zulmün 
karşısında durmaya, 
Filistin davasını ve 
kardeş Filistin halkının 
haklı özgürlük, adalet, 
hukuk ve bağımsızlık 
mücadelesini savunmaya 
devam edeceğimizi 
beyan ederiz” 
- Cihat Cura

Köyceğiz Belediye 
Meclisinden İsrail’e 

ortak kınama
Köyceğiz Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil Ceylan başkanlığında yapıldı.

Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan 
tarafından Başkan 
Yardımcılığına atanan 
Halil Karanfiloğlu 
görevine başladı.
Başkan Yardımcısı 
Karanfiloğlu’na, 
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü, Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, 
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü, Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğü, 
Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü 
birimleri bağlandı. 

Daha önce Köyceğiz 
Belediyesinde Fen İşleri, 
İmar ve Şehircilik,  
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü  görevlerini 
yapan Karanfiloğlu, 
ayrıca Köyceğiz’de 
sosyal ve kültürel bir çok 
etkinlikte yer aldı.
Cittaslow Köyceğiz 
Temsilciliği yaparak 
ilçenin sakin şehir 
olması yönünde 
çalışmaları ile başarılı 
organizasyonlar yapan 
Karanfiloğlu, birçok 
dernek de yönetici olarak 

görev yaptı. Yabancılar 
Derneği Kurucu 
Başkanlığı, Marmaris 
Hayvan Hakları Derneği, 
Köyceğiz Hayvanseverler 
Derneği ve Köyceğiz 
Engelliler Derneği 
üyeliklerinin yanında  
Köyceğiz ve çevre 
ilçelerdeki etkinliklerler 
tanınıyor. - B. Göcekli

Halil Karanfiloğlu, Başkan Yardımcısı Oldu
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Türkiye’deki vaka 
sayısının 5 binlere 
düşmesi için alınan 
kararlar, tam olarak 
yeterli olmadı.
50 binlerdeki vaka 
sayısı her ne kadar 10 
binlere kadar gerilese 
de, kimileri bu oranı 
inandırıcı bile bulmadı.
Kimsenin kimseyi 
kandırmasına gerek yok 
bence ama rakamlar-
dan ziyade hepimizin 
kendimizden sorumlu 
olması gerekmiyor mu?
Sayılar üzerinde 
konuşurken bunların 
insan hayatı üzerine 
verilen karar olduğunu 
bilmemiz gerekmiyor 
mu?
Tam kapanmanın 
ardından, insanlarda bir 
rehavet başladı gibi!..
Herkes 1 Haziran’ı bek-
liyor şimdi ve o tarihten 
sonra her şeyin güllük 
gülistanlık olacağı 
düşüncesi oluşmaya 
başladı.
Bu çok büyük bir 
tehlike!..
Eğer biz son bir yıldan 
bu yana yaşananlardan 
ders çıkartamadıysak, 1 
Haziran’da açılmak bir 
yana, daha katı tedbirler 
de gelebilir.
Hükümet, hedeflediği 
5 bin sayısını bile 
bulamamışken, hatta 

açıklanan 10 bin vaka 
sayısına vatandaş 
olarak bizler bile inan-
mazken, öyleyse neyin 
gevşemesini, rahatla-
masını bekliyoruz ki?
Çok açık ve net, bu 
gidişat bizi daha sıkı 
tedbirler almaya doğru 
götürüyor. Belki öyle 
de olacak.
Hükümeti Avrupa’da-
ki açılma sürecinin 
gerisinde kalmamak 
adına, rakamları 10 
binlere düşürdüyse 
eğer, çok büyük bir hata 
içerisindeyiz. Avrupa 
açılmayı konuşurken, 
biz virüs konusunda 
en tehlikeli ülkelerden 
birisine dönüşebiliriz.
Dolayısıyla, bizim 
tedbirlerimizi daha 
rasyonel ve gerçekçi 
tedbirle alarak uygu-
lamamız şart.
Tam kapanma döne-
minde bile, şehir trafiği 
sorun olduysa, insanlar 
cadde ve sokakları istila 
ettiyse, tatil beldelerine 
doluştuysak, sadece 
şehir içi değil, şehirler-
arası seyahat yasak-
larını bile çiğnemek 
için bin bir türlü ma-
zeret ürettiysek, evde 
kalmaya uzun bir süre 
daha devam edeceğiz. 
İnşallah yanılan ben 
olurum. 

Ersin Turan

AÇILIRKEN SAÇILMAYALIM.

Adamlar Birliği.. 
(HAKİKAT NEREDE 
ŞİİRİNDEN)
Rahmetli  Atatürk 
“Hakikat Nerede “ 
şiirinde 
“Hep insanlar kendini 
bilseler
Bilinir o zaman ki HEP 
BİRİZ..”  diyor ve 
“TÜRK SADECE MİL-
LETİN ADI DEĞİL,
TÜRK; BÜTÜN 
ADAMLARIN 
BİRLİĞİDİR.” Diyer-
ek Türk’ün tarifini de 
yapıyor..
ADAM; ATAM , 
ADEM demektir. 
Adamlar birliği, Adem-
ler birliği yani ADEM 
OĞULLARI BİRLİĞİ 

, kısacası  İNSAN 
OĞULLARI BİRLİĞİ 
demektir diyerek, TÜRK 
OLMANIN ANLAMINI 
ifade ediyor..
Kadim Türk İnancını ve 
kültürünü ifade ettiği 
gibi, Hz. Ademin yol-
unda ve onun ümmetin-
den olduğuna da işaret 
ediyor.  Yine inananların 
da bildiği gibi kutsal 
kitabımız da açıkça ifade 
edilen  ve Allah yolunda 
yürüyenler ile şeytanın 
peşinden sürüklenenlerin 
ayrımını net bir şekilde 
yapıyor. İnsan Oğulları 
içinde Pagan inancına 
mensup olan ve kendil-
erine MAVİ KANLI di-
yen, seçilmiş olduklarını 

iddia edenlere karşı  AL 
KANLI , Rahmani mil-
letin net ayrımına işaret 
ediyor..
Türk inancına göre 
VATAN TÜM 
DÜNYADIR.  Türk , 
yeryüzünde  TANRI-
NIN GÖLGESİDİR. Bu 
ifade İslam anlayışında 
ise insanların Allahın 
yeryüzünde ki Allahın 
Halifesi anlayışı ile 
birebir örtüşmekte ve 
İslam’ın ümmet anlayışı 
ile muhteşem bir uyum 
göstermektedir.  Bu 
kadim inanç ve kültür 
bilgisi Atatürk’ün  “ 
İNSANLIK TÜRKLE-
RDEN TÜREMİŞTİR” 
ve  “GÜNEŞ DİL TE-
ORİSİ” gibi görüşlerine 
açıklık getirmektedir.  
Bu görüşleri ortaya 
koyduğu zaman , Milli-

yetçilikten dolayı ortaya 
konulmuş görüşler old-
uğu düşünülmüş ve an-
laşılmamıştı. Fakat ilmi 
gelişmeler sonucu GE-
NETİK alanında ki iler-
lemeler, genetik ilmi ile 
uğraşan ilim adamlarının 
ortaya koyduğu görüşler, 
özellikle İLİM ADAM-
LARININ araştırmaları 
sonucu tüm dünya ile 
paylaştıkları DÜNYA 
GEN HARİTASI , in-
celenirse, ATATÜRK’Ü 
DOĞRULADIĞI ortaya 
çıkmaktadır. İşte bu 
nedenle Atatürk’ten  
yaklaşık  bir asır sonra 
Amerikalı  Prof.Dr. 
Gene D. Matlock  kırk 
yıllık araştırmanın 
sonucunda  HEPİNİZ 
TÜRKSÜNÜZ diye in-
sanlığa adeta haykırıyor-
du..

Atatürk şiirinde  “ Ey 
birbirine diş bileyen 
YIĞINLAR  !
Ey yığın yığın İNSAN 
GAFLETLERİ, Yırtılsın 
gökteki gafletten perde. 
HAKİKAT NERE-
DE..? “  diye  insanların  
gafletten uyanmasını 
ve hakikate ulaşmasını 
diliyor. Bizlerin görevi 
de GAFLETTEN 
UYANIŞA HİZMET 
ETMEKTİR.. Mücadel-
emiz ve çırpınmamız bu 
nedenledir..!
Hangi milletin in-
anç, kültür ve tarihini 
incelerseniz inceleyin. 
Göreceksiniz ki hep-
sinde TÜRK İZİ VAR. 
Semboller, tamgalar, 
efsaneler, hikayeler, 
masallar hep bizden bir 
iz taşır..
BU İZLERE ve 

KÜLTÜREL DEĞER-
LERE “ TÜRK 
KÖKENLİ “ DİYE-
MEDİKLERİ İÇİN 
“İNSANLIĞIN OR-
TAK DEĞERLERİ “ 
OLARAK İLAN ETM-
EYE ve TÜRK ADINI 
KULLANMAMAYA 
GAYRET EDİYOR-
LAR.. ama tüm uğraşları 
nafile artık MIZRAK 
ÇUVALA SIĞMIYOR..
Ayrıca bazı Metafiziksel 
olaylar var. Bunları raka-
mların dili ile açıklam-
aya gayret edeceğim. 
Herkesin malumu olan 
Türkler de üçler, yediler, 
kırklar gibi rakamsal 
deyimler vardır. Mana 
alemi ile yani inançları 
ile ilgili anlamları ifade 
eder. Kainatın ortak dili 
rakamlardır.  Türkler 
de bazı inanç ve an-

layışlarını rakamlar ile 
SIRLAMIŞLARDIR.  
Mesela bunlardan bir-
ide  19 RAKAMIDIR.  
Kadim Türk inanışında 
SEÇİLMİŞ demektir. 
Temizleyen, hazırlayan 
gibi manaları vardır. 
Atatürk’ün ön adı 
MUSTAFA ve sözlük 
manasına bakınca aynı 
anlamı ifade ettiğini 
göreceksiniz. Yine 
Milli Mücadelenin en 
önemli ÜÇ şahsının da 
ön adının MUSTAFA 
olması Mustafa Ke-
mal, Mustafa Fevzi  ve 
Mustafa İsmet.. bunları 
tesadüf diye açıklayabil-
ir misinizın..?
Haftaya da rakamların 
dili ile örneklemeye de-
vam edelim inşallah…
Hayırlı haftalar diliyo-
rum..

Sezgin Yıldırım

Adamlar Birliği.. 

Ziyarette, CHP İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
Zeybekoğlu, Korkut ve 
Özcan’a çiçek takdim 
etti. CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığı binasında 
gerçekleştirilen 
toplantıda İlçe Başkanı 
Tezcan’ın yanı sıra 
yönetim kurulu 
üyeleri ve partililer 
hazır bulundu. CHP 
İl Başkanı Adem 
Zeybekoğlu, Muğla’da 
çeşitli ziyaretler 
gerçekleştirdiklerini 
ve partililerin zinde 
kalması için çalıştıklarını 
söyledi. Partilerinin 
iktidar olmaya çok yakın 
olduğuna inandığını 
dile getiren İl Başkanı 
Zeybekoğlu, “Geldiğimiz 
noktada iktidar ülkeyi 
yönetemiyor. Bunu 
her alanda yaşıyoruz. 
Eğitim, sağlık, dış 
politika alanlarında 
bunun etkilerini çok 
net gördük. Pandemi 
sürecini yönetemediler.” 
dedi. Partilerinde 
Milletvekili seçimine 
kadar kongre olacağını 
ön görmediğini ifade 
eden Zeybekoğlu, “Genel 
Merkez ile yaptığımız 
görüşmelerden de 
edindiğim izlenime göre 
Milletvekili seçimlerine 

kadar kongremiz yok. 
Biz bu kadrolarla seçime 
gideceğiz. 2022’de seçim 
olma ihtimali de var.” 
diye konuştu.  Seçim 
sistemine değinen İl 
Başkanı Zeybekoğlu; 
“Mevcut tez, zaten 
karşı tezi doğurur. Biz 
Millet İttifakı ile beraber 
Cumhur İttifakına 
karşı güçlendirilmiş 
demokratik parlamenter 
sistemi savunuyoruz. 
İttifak partileri ile 
iyi ilişkilerimizi de 
sürdürmemiz gerekiyor. 
Düşüncelerimiz farklı 
olabilir ama ortak bir 
payda da buluşmamız 
lazım. Şuan olan 
sistemde bakanların 
hepsi sekreter düzeyinde 
önlerine getiriliyor 
imza atıyorlar. 
Ülkeyi onun için 
yönetemiyorlar diyoruz.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.  
Zeybekoğlu sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Mafya 
lideri olduğu söylenen 
bir şahısın videolarını 
milyonlarca kişi 
izliyor. İnsanlar onun 
söylediklerinin doğru 
olabileceğini düşünüyor. 
Toplum tarafından 
çok yoğun izlenen 
bu iddiaları duyunca 

inanın çok üzüldüm. Bu 
iddiaların araştırılması 
ve hesabının hukuk 
önünde verilmesi gerekir. 
Maalesef ülkemizde 
kuvvetler ayrılığı 
yok. Ülke bu sistemle 
yönetilemiyor. Bizlere 
bu konuda çok büyük 
görev düşüyor.” Muğla’da 
partileri için beyaz bir 
sayfa açtıklarını belirten 
İl Başkanı Zeybekoğlu, 
temel görevlerinin 
Millet İttifakını iktidara 
taşımak olduğunu ve 
geçmişle hesaplaşmanın 
bitmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi. 

“ERKEN SEÇİM 
TERCİH DEĞİL, 
ZORUNLULUK”

CHP Parti Meclisi Üyesi 
Avukat Gizem Sayar 
Özcan, Türkiye’de 
iktidar olmak için gerekli 
tüm adımların partileri 
tarafından atıldığını 
söyledi.  Ağustos’ta 
gerçekleştirilen olağan 
kurultayda parti 
meclisine seçildiğini 
hatırlatan Özcan; 
“Ardından yoğun şekilde 
çalışmalara başladım. 
CHP’nin yerelde iktidar 
olduğu Muğla’nın partide 
temsil edilmesinin 
önemli olduğunu 
düşünüyorum. İl ve ilçe 

başkanlıklarımızı ziyaret 
ediyoruz. Pandemi 
döneminde iktidar 
lebalep kongrelerine 
devam etse de bizler bu 
konuda insan sağlığına 
yönelik inisiyatif 
kullanarak akla ve bilime 
uygun olan metotları 
kullandık. Artık Türkiye 
için seçim zorunluluk 
haline gelmiş durumda. 
Erken seçim tercih değil, 
zorunluluk. Türkiye 
yönetilemiyor savruluyor. 
Ekonomiden, pandemi 
sürecine, tarıma kadar 
adımlar ya yanlış atılıyor 
yada hiç atılamıyor. 
İşsizlik yüksek seviyelere 
ulaşmış durumda. 
Veriler gerçeklikleri 
yansıtmıyor ama sokakta 
bunu hissediyoruz. 
Partililerimizle birlikte 
mücadelemizi vermeye 
devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu. 
“HEDEFİMİZ 
GÜÇLENDİRİLMİŞ 

PARLAMENTER 
SİSTEM”
Millet İttifakı 
olarak hedeflerinin 
güçlendirilmiş 
parlamenter sistem 
olduğunu vurgulayan 
Parti Meclisi Üyesi 
Özcan; “Yasama, 
yürütme ve yargının 
bağımsız ve etkin olması 
çok önemli. Bugün 
Milletvekili sayımız 
fazla ama yasama 
organı neredeyse lav 
edilmiş durumda. 
Türkiye kararnamelerle 
yönetilen bir ülke 
haline gelmiş durumda. 
Yasama organının 
daha etkin. Yargının 
bağımsız. Hesap 
verilebilir, şeffaf bir 
Türkiye’yi hep birlikte 
kurmak zorundayız. 
İlk seçimde iktidar 
olacağımıza inanıyoruz.” 
açıklamasında bulundu.  
- Berkay Göcekli

CHP heyeti Ortaca’da: “İktidar olmaya çok yakınız” 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut, CHP Parti 
Meclisi Üyesi Avukat Gizem Sayar Özcan ile birlikte CHP Ortaca İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette yapılan 
açıklamalarda, Millet İttifakının iktidar olacağı vurgusu yapıldı. 

Milletvekili Ergun, 
yaptığı yazılı açıklamada 
şu ifadelere yer verdi;  
“15 Ağustos 2019 
tarihli Resmî Gazete’de 
yayınlanan 1458 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararı’nda, Fethiye 
ilçesine bağlı Göcek 
mahallesinde 6680 ve 
6681 parselde bulunan 
7217 metrekarelik 
taşınmazların 
ihale yoluyla 42 
milyon Türk Lirası 
karşılığında satıldığı 
açıklanmıştır.  Basına 

yansıyan bazı iddialara 
göre, özelleştirme 
ihalesi yapılırken bu 
taşınmazların karayolu 
ile bağlantısız bir 
şekilde özelleştirildiği 
belirtilmektedir. 
Dolayısıyla yolu olmayan 
bu taşınmazların normal 
şartlardaki fiyatının 
çok altında satıldığı 
ifade edilmektedir. 
Aynı haberlere göre, 
karayoluyla bağlantısı 
olmayan iskele ve 
limanı alan şirkete, 
Göcek Orman İşletme 

Müdürlüğü tarafından 
başka bir firmaya tahsis 
edilen araziden daha 
sonra geçiş izni verildiği 
ortaya çıkmıştır. Yani 
yol bağlantısı olmadan 
düşük fiyatla ihale edilen 
taşınmazlara daha sonra 
yol bağlantısı sağlanması 
ile taşınmazların 
değerleri artmış, 
dolayısıyla Hazine’ye 
olması gerekenden 
çok daha düşük bir 
gelir aktarıldığı iddia 
edilmektedir.” 
Ergun, bu bilgiler 

ışığında, yanıtlanması 
istemiyle Hazine ve 
Maliye Bakanı Lütfi 
Elvan’a şu soruları 
yöneltti; “Söz konusu 
taşınmazların satıldığı 
ihalede, liman ve 
iskelenin karayolu 
bağlantısı olup olmadığı 
veya satış sonrasında 
yol tahsis edilip 
edilmeyeceği hususları 
açıklanmış mıdır. Söz 
konusu taşınmazların 
satışının öncesinde 
veya sonrasında yol 
bağlantısının olup 

olmamasının söz konusu 
taşınmazların değerinde 
yarattığı fark konusunda 
bir değerleme yapılmış 
mıdır. Yapıldıysa bu 
fark kaç Türk lirasına 
tekabül etmektedir? 
Satış sürecinde veya 
sonrasında Rekabet 
Kurumu ihale sürecini 
denetlemiş midir? 
Eğer böyle bir denetim 
yapıldıysa Rekabet 
Kurumu’nun satış 
konusundaki görüşü ne 
olmuştur.”
- Cihat Cura

Milletvekili Ergun, SEKA Limanı’nın 
özelleştirmesini meclis gündemine taşıdı
İYİ Parti Muğla Milletvekili 
ve Yerel Yönetimler 
Başkanı Metin Ergun, 
Fethiye ilçesindeki SEKA 
Limanı’nın özelleştirilmesi 
tamamlandıktan uzun 
süre sonra ortaya atılan 
iddialarla ilgili olarak 
Hazine ve Maliye Bakanı 
Lütfi Elvan’ın yanıtlaması 
istemiyle soru önergesi 
verdi.
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İLAN
MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın No: 1378932RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇESI MAHALLESI KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI HİSSESİ FİİLİ 
DURUMU

YAPILAŞMA 
DURUMU

MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

   GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

İHALE 
SAATİ

1

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Akıncı 
Akıncı-

Güzelyurt 
Caddesi

84 82 m² Dükkan TAM Dükkan  82 m²’lik dükkan AYLIK
600,00 1.080,00 10:00

2

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Yeşilyurt 
Yunus Emre 

Caddesi
7 60 m² Dükkan TAM Dükkan  60 m²’lik dükkan AYLIK

400,00 720,00 10:15

3

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Dalyan 
Marmarlı 

Sokak 
32 m² Gsm baz 

istasyonu TAM Gsm baz 
istasyonu

 32 m²’lik gsm baz 
istasyonu

YILLIK
23.000,00 2.070,00 10:30

4

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Dalyan 
Pazaryeri 

Sokak
6 m² Atm yeri TAM Atm yeri  6 m²’lik atm yeri YILLIK

25.000,00 2.250,00 10:45

5

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Çaylı 
Bent Yolu 

Küme Evler
8/I 50 m² Tüp deposu TAM Tüp Deposu  50 m²’lik tüp deposu AYLIK

800,00 1.440,00 11:00 

6

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A Çaylı 
Bent Yolu 

Küme Evler 
8/J 50 m² Tüp deposu TAM Tüp deposu  50 m²’lik tüp deposu AYLIK

800,00 1.440,00 11:15

7

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Cumhuriyet 
338 Sokak 14/12 700 m² Depo yeri TAM Depo yeri  700 m²’lik depo yeri AYLIK

1.400,00 5.040,00  11:30

8

M
U

Ğ
LA

O
R

TA
C

A

Kemaliye 
1011 Sokak 5 47 m² Dükkan TAM Dükkan 47 m²’lik dükkan AYLIK

300,00 540,00 11:45

2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- 
Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,Kimlik
2. Adli sicil Belgesi.
3. Kayıtlı ise Kayıtlı olduğu oda kayıt belgsi.
B)  TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1. Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
4. İmza sirküleri,Vergi levhası.
5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
6. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
7. Tebligat için adres beyanı.
8. Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
9. Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın 
yatırıldığına dair makbuz.)
10. Şartname satın alındığına dair makbuz.
D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca 
veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş 
olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4. Evrak teslim tarihinden  sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 40.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 14.06.2021 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
8. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı 
kesindir.
9. Taşınmazların aylık veya  yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 25.05.2021

1. Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait Belediyemizin hüküm ve tasarrufundaki aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 8 
adet taşınmaz, 15.06.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi  Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale 
Komisyonu (Encümen) huzurunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile 01.07.2021 tarihinden itibaren kiraya verilecektir.
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056 GM NU’LI NİZAM KARAKOL BİNASI, NİZAMİYE ZİYARETÇİ SALONU ENGELLİ WC-DUŞ 
YAPIMI,ISLAK ZEMİN, İÇ-DIŞ KAPI, PENCERE ONARIMI VE ÇATI ONARIMININ YAPILMASI yapım 
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  :2021/275754
1-İdarenin
a) Adresi   :HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI  
     DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası :2527925258 - 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi :edalyan@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET YAPIM İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  :HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
c) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  :HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
     DALAMAN/MUĞLA
b) Tarihi ve saati  :08.06.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN (B) ÜSTYAPI 
(BİNA) İŞLERİ III.GRUP:BİNA İŞLERİ  BÖLÜMÜNDE YER ALAN İŞLER İLE İHALE KONUSU İŞ 
KAPSAMINDA TANIMLANAN  İŞLERE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL 
EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON 
BAŞKANLIĞI DALAMAN/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 1377784Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

056 GM NU’LI NİZAM KARAKOL BİNASI, NİZAMİYE 
ZİYARETÇİ SALONU ENGELLİ WC-DUŞ YAPIMI,ISLAK 

ZEMİN, İÇ-DIŞ KAPI, PENCERE ONARIMI VE ÇATI 
ONARIMININ YAPILMASI

HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA 
BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Ortaca İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünce 
öğrencilere okuma 
alışkanlığı kazandırmak 
ve teknoloji bağımlılığı 
ile mücadele kapsamında 
atılan adımlara katkı 
sağlamak amacıyla 
“Evim Kitap Kokuyor” 
sloganıyla kitap okuma 
yarışması düzenlendi. 
Yarışmaya ilçede özel ve 
kamu okullarında eğitim 
gören öğrenciler katıldı. 
Yarışma kapsamında 
öğrenciler kendilerinden 
istenen kitapları okudu. 

Öğrenciler okudukları 
6 kitaptan belirlenen 
tarihlerde sınava girdi. 
Okuduklarını anlamaya 
yönelik değerlendirme 
sınavında başarılı olan 
öğrenciler ödüllendirildi.
Şehit Mehmet Kaya Halk 
Eğitimi Merkezinde 
düzenlenen ödül 
töreninde konuşan 
Ortaca İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Kavak, 
kitap yarışması ile 
öğrencilerin evlerinde 
kaliteli zaman geçirdiğini 
söyledi. 

Çocukların ülkenin 
geleceği olduğunu 
vurgulayan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kavak; 
“4 aylık süre içinde 
çalışmaya dahil olan 
bin öğrenci büyük 
kazanımlar edindi. 4 
ayda toplam 6 bin kitap 
okundu. Bu yarışmayı 
düzenlediğimiz için 
çok gururluyuz. Bugün 
okunan kitapların 
yarın memleketimizi 
aydınlatmasını 
diliyorum.” dedi.
- Berkay Göcekli

Kitap yarışmasında 
dereceye giren öğrenciler 

ÖDÜLLENDİRİLDİ
Ortaca’da “Evim Kitap Kokuyor” yarışması kapsamında 
dereceye giren 21 öğrenci ödüllendirildi. 

Ortaca Ortaokulu Türkçe 
Öğretmeni Çiğdem Dıran 
ve 6. sınıfta öğrenim 
gören 5 öğrencinin 
katıldığı “terapötik 
drama” adlı eTwinning 
projesinde yedi farklı 
ilinden 9 öğretmen ve 
toplam 83 öğrenci yer 
alıyor.  Salgın sürecinde 
bu proje ile beraber 
öğrenciler sosyalleşme 
imkanı bularak 

yeteneklerini keşfetti. 
Kendilerini özgürce 
ifade edebilecekleri 
sanatsal faaliyetlerin 
içinde yer aldı. Proje 
kapsamında öğrenciler 
sanatın iyileştirici gücü 
sayesinde özgüven 
geliştirdi. 
Atık malzemelerle 
yaptıkları kuklalarla 
canlandırma, maske 
boyama, pandomim 

tekniği ile atasözü ve 
deyimleri anlatma, 
İstiklal Marşını ortak 
seslendirme, en çok 
sevdikleri kitap 
kahramanlarıyla empati 
kurup onları Web 2.0. 
araçlarını da kullanarak 
canlandırma gibi 
çalışmalara imza atan 
öğrenci ve öğretmenler 
büyük beğeni topladı. 
- Cihat Cura

Ortaca Ortaokulu öğrencileri 
“terapötik drama” projesiyle 
sanatsal yönlerini geliştiriyor
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Dr. Veli Vural Uslu

Aşıların koruyuculuğu ne 
kadar sürüyor?

Koronavirüs aşıları işe 
yarıyor mu diye merak 
eden pek çok kişi antikor 
testi yaptırıyor Türki-
ye’de. Geçtiğimiz yıl 
Eylül ayında BioNTech 
grubunun yayınladığı 
makaleye göre, 3 hafta 
arayla iki doz asisini olan 
kişilerin, ikinci dozdan 
3 hafta sonraki antikor 
sayısı ortalama 12.000 
birim (U/ml). Ne mutlu 
ki, bu rakam beklenenin 
çok üzerinde. Sinovac’ın 
Kasım 2020’de yayın-
ladığı sonuçlara göre ise, 
4 hafta ara ile yapılan 
iki aşıdan 4 hafta sonra 
antikor seviyesi 1800 ci-
varı. Yani ortada 7 katlık 
bir fark söz konusu.
 Peki antikor testi 
yaptıran eş dostun 
sonuçları neler? Evdeki 
hesap çarşıya, laboratu-
vardaki hesap sokaklara 
uydu mu? İkisi de doktor 

olan iki arkadaşımızın 
iki Sinovac aşısından 
sonra antikor değeri 
sadece 17 ve 22 birim 
çıktı. İnanmayacaksınız 
ama hemen hemen aynı 
değer kayınımda da çıktı: 
14 birim. Hayalleri suya 
düşen Hayal Abla’nın ise 
3 birim antikoru çıktı. 
Ee haliyle biz de bu 
antikorlara isim verdik: 
Ayşe, Fatma ve Hayriye. 
İnşallah bir gün hepsi-
yle tanışıp karşılıklı bir 
çiftetelli oynama fır-
satımız olur. Karşılaştır-
mak ne kadar doğrudur 
bilmiyorum tabi ama 
Hayal Ablanın kardeş 
sayısı antikor sayısından 
fazla. Şaka bir yana, 
1800 ya da 12.000 birim 
nerede, 3 birim nere-
de? Bir diğer can sıkıcı 
detay ise, Acıbadem 
Hastanesi’nin tam 
olarak neye dayandığını 

bulamadığımız “7 birim 
antikordan fazlasının 
koruma sağlayacağı” 
yönündeki notu oldu 
bu testlerde. Bu haftaki 
yazıda antikor miktarları 
ile koruyuculuk arasın-
daki ilişkiyi inceleyen 17 
Mayıs 2021’de çıkan bir 
makaleyi özetleyip, an-
tikor sayısı düşük çıkan 
sevdiklerimize içlerini 
bir nebze rahatlatacakları 
bilgiler vereceğiz.  
 En temel bilgilerden 
başlayalım: Vücut 
iki şekilde bağışıklık 
kazanır. Birincisi, 
bağışıklık sistemi 
virüslere yapışan an-
tikorlar üreterek virüsleri 
durdurur. Biz buna 
“antikor koruyuculuğu” 
diyoruz. İkincisi yöntem-
de ise, vücut, içine virüs 
girmiş hücreleri tanıyıp 
onları öldürerek virüsler-
in çoğalmasını durdurur. 
Buna da “hücresel 
koruyuculuk” diyoruz. 
Hücresel bağışıklık 
oldukça karmaşık bir 
sistem olduğu için bu tür 
bağışıklığı ölçmek çok 

kolay değil. Birinci tip 
bağışıklığı ise yukarıda 
bahsettiğim gibi an-
tikor testleri ile ölçmek 
mümkün. Yalnız antikor 
testleri de iki farklı 
şekilde yapılıyor. Kolay 
olan ve tüm hastanelerde 
yapılan antikor sayımı. 
Kaç tane antikorunuz 
olduğunu gösteriyor: 
Mesela 12.000 birim ya 
da 3 birim. Diğer bir test 
ise fonksiyonel (neu-
tralizing) antikor testi. 
Burada ise sadece virüsü 
durdurabilecek kapasit-
edeki antikorlar ölçülür. 
Mesela, BioNTech 
12.000 birim antikor 
ürettirirken ortalama 
160 birim fonksiyonel 
antikor ürettiriyor. Peki 
ne kadar antikor, o kadar 
koruyuculuk diyebilir 
miyiz? Koruyuculuğun 
sağlanması için kaç 
birim antikor gerekli?
 BioNTech’ten Sino-
vac’a kadar 7 farklı aşıyı 
inceleyen bir makalede 
fonksiyonel antikor 
miktarlarına bakarak iki 
önemli sonuca ulaşılıyor. 

Birincisi yukarıda 
verdiğimiz rakamlara 
paralel olarak BioNTech, 
Sinovac’a göre 4-5 kat 
daha fazla fonksiyo-
nel antikor üretimini 
sağlıyor. Yani BioN-
Tech’te 160 birim ise bu 
rakam, Sinovac’ta 30-40 
birim arasında değişiyor. 
Diğer önemli sonuç ise 
fonksiyonel antikor mik-
tarı az olsa da, aşıların 
koruyuculuğu - BioN-
Tech kadar olmasa da 
- hala yüksek olabiliyor. 
Bunun nedenini bilmi-
yoruz: Hayal Abla’nın 
üç antikoru olan Ayşe, 
Fatma ve Hayriye’nin 
belki hepsi aktif olarak 
çalışıyor, belki de 
aşıların koruyucu-
luğunun önemli bir kısmı 
henüz çok kolay bir 
şekilde ölçemediğimiz 
hücresel koruyuculuktan 
geliyor. Buradan Hayal 
Abla’ya, kayınıma ve 
doktor arkadaşlarıma 
sesleniyorum: Antikor 
miktarının yüksek 
çıkması koruyuculuğu 
artırıyor, ama antikor 

sayısının az çıkması 
aşının korumadığını 
göstermiyor.
 Adı geçen makaledeki 
diğer bir önemli bulgu 
da aşıların koruyucu-
luğunun her ay ortalama 
yüzde 7 azaldığına işaret 
ediyor. Teorik azalma 
oranı maalesef Sinovac 
aşısında biraz daha hızlı 
olurken, BioNTech’te 
koruyuculuk biraz daha 
yavaş azalıyor. Bu 
bilgi pratikte şu anlama 
geliyor: Sinovac aşısı her 
ne kadar %50 koruma 
sağlasa da 6-12 içinde 
tekrar aşılama yapılması 
gerekebilir. Bu süre 
BioNTech için ise 12-24 
ay.
BioNTech ile Sağlık 
Bakanlığı arasında 
imzalanan anlaşma-
daki aşı sayısının 90 
milyon gibi yüksek bir 
rakam olmasının altında 
Sinovac aşısı olanları 
bağışıklıklarının 6-12 
ay içinde büyük ölçüde 
kaybolması ihtimaline 
karşın, tekrar BioNTech 
ile aşılama planının 

yattığını düşünüyorum. 
Ama tabii ki bu sadece 
bir tahmin.
 Soz konusu COVID-19 
asisi olunca, fazla 
antikor göz çıkarmaz. 
Yüksek miktarda antikor 
ürettirebilen BioNTech, 
Sinovac’a göre çok iyi 
bir performans sağlıyor. 
Fakat dört parça yemek 
takımım ama üç antiko-
rum var diye üzülmeyin. 
İlk başlarda erişimi ko-
lay olan Sinovac da her 
ne kadar fazla antikor 
ürettirmese de yine de 
önemli ölçüde koruyucu-
luk sağlıyor. Akılların bir 
köşesinde bulundurul-
ması gereken yeni veri 
ise, Sinovac’ın koruyuc-
uluk süresinin BioN-
Tech’e nazaran daha 
kısa olması. Dolayısıyla 
Sinovac aşısı olanların 
görece daha hızlı bir 
şekilde tekrar aşılanması 
gerekebilir. Sizlere mut-
lu, sağlıklı bir hafta ve 
“üç” vakte kadar bolca 
antikor üretebileceğiniz 
aşılar dileriz. Sevgiler 
saygılar @velivuraluslu

2020 Yılı itibari ile 
Türkiye’de 13 bin 360 
dekarda topraksız tarım 
yapılıyor. Örtüaltı varlığı 
bakımından dünyada 
4’üncü, Avrupa’da ise 
İspanya’nın ardından 2. 
sırada yer alan Türkiye, 
topraksız (hidroponik) 
tarım konusunda önemli 
bir potansiyele sahip. 
Birçok gelişmiş ülkede 
önemli büyüklükteki 
alanlarda uygulanan to-
praksız tarım sisteminde 
ülkemizde de önemli 
gelişmeler yaşanıyor. - 
Topraksız tarım nedir? 
Toprakta yapılan tarıma 
göre avantajları ve 
dezavantajları nelerdir? 
- Hidroponik tarım, to-
praksız bir ortamda bitki 
yetiştirmekte kullanılan 
bir yöntem. Bitkiler 
ihtiyaçları olan besin 
elementlerini toprak 
yerine bitkinin ihtiyacı 
olan minerallerin özel 
olarak hazırlandığı 
besin solüsyonundan 
karşılıyorlar. Bu neden-
le, bitkiler toprak ortam-
da yaptıkları gibi besin 
maddelerini bulmaya 
çalışmak yerine, besin 
elementlerini kolay bir 
şekilde doğrudan bu 
solüsyondan alabiliyor-
lar. -Topraksız tarımda, 
bitkileri ve bitkilerin kök 
sistemlerini desteklemek 
için genellikle kum, 
turba, vermikülit, perlit, 
hindistan cevizi, kaya 
yünü veya genleştir-
ilmiş kil agregası gibi 
yetiştirme ortamları 
kullanılıyor. Ancak; ye-
tiştirme ortamının kendi-
si bir besin kaynağı 
değil. DAHA FAZLA 
VERİM ALINIYOR - 
Topraksız tarım sistemi, 
toprakta yapılan yetiş-
tiriciliğe göre önemli 

üstünlüklere sahip. 
Modern işletmelerde yıl 
boyu sürekli üretimin 
yapılabilmesi ve birim 
alanda daha fazla bitki-
nin bulunması nedeniyle 
toprakta yapılan üretime 
göre daha yüksek verim 
alınıyor. -Seralarda ürün 
miktar ve kalitesinin 
artmasında, uygun iklim 
koşullarının sağlanması, 
yeterli ve dengeli bitki 
besleme programlarının 
uygulanması etkili 
oluyor. Besin çözel-
tisinin içeriği ve tuz 
miktarı değiştirilerek, 
bitkilerin generatif ve 
vegetatif gelişimini 
ayarlamak mümkün. 
Besin çözeltisi doğrudan 
bitkinin kök bölgesine 
verildiği için kullanılan 
su ve gübrenin etkinliği 
artıyor ve dolayısıyla 
daha az su ve gübre 
kullanılıyor. -Yetiştirme 
ortamı olarak kullanılan 
materyaller steril old-
uğu için dikim öncesi 
tarımsal ilaç kullanımı 
gerekmiyor. Genellikle 
iklim kontrollü ser-
alarda üretim yapıldığı 
için, bitkiler hastalık ve 
zararlı ile düşük sıcaklık 
gibi stres faktörlerinden 
daha az etkileniyor. 
Bitki yetiştiriciliği için 
uygun olmayan tuzlu, 
taşlı vb. alanlarda üretim 
yapılabiliyor. Toprak 
işleme, çapalama, 
yabancı ot mücadelesi 
vb. işlemler olmadığı 
için işçilik maliyeti de 
daha az. KÖK BİT-
KİLERE UYGULAN-
AMIYOR -Topraksız 
tarım sisteminin bazı 
dezavantajları da var. İlk 
tesis, yoğun sermaye ve 
sera, sulama, bilgisayar 
işletimi gibi başlangıç 
masraflarının yüksek 

olması, kalifiye eleman 
bulunamaması, yeni te-
knolojilere ihtiyaç duy-
ması, sistemin sürekli 
izlenmesi gerekliliği, bu 
dezavantajların başında 
yer alıyor. -Seraların 
ısıtılması için jeoter-
mal enerjinin olmadığı 
yerlerde maliyeti yüksek 
enerjiler kullanılıyor; 
dolayısıyla yüksek mali-
yetli enerji kullanımı 
da bu dezavantajlar 
içinde sayılmalı. Ayrıca 
topraksız yetiştiricilik 
bütün bitkilerin üretimi 
için uygun değil. Birçok 
bitki yetiştirilebilmesine 
rağmen patates ve havuç 
gibi kök bitkiler için uy-
gun bir sistem değil. BU 
KADAR AVANTAJI VE 
DEVLET DESTEĞİ, 
olmasına rağmen to-
praksız tarım, bölgem-
izde neden yapılmıyor. 
Aslında sadece Türki-
ye’de değil tüm dünyada 
yerel çiftçiler komşuda 
gördüklerini yapar-
larmış. Demek ki çiftçil-
ere komşuda topraksız 
tarımı göstermek gerek. 
O zaman belediyeler, 
ziraat odaları , TİGEM 
,Muğla üniversitesi bir 
araya gelip bir örnek 
topraksız tarım serası 
kuracaklar. Bu çok zor 
bir olay mı ? Hayır . 
Geka destekli finansman 
sağlayacaklar. Tigem’de 
arazi bol. Kapuz ek-
meye binlerce dönüm 
araziyi kiraya veriyorlar. 
Kapuz için kiraya arazi 
vermek yerine köylüye 
örnek tarım yapacak-
lar. -SICAK SU MU? 
Köyceğiz , Ortaca , 
Dalamanın her yerinden 
sıcak su kaynıyor .Bin 
-2 bin metreye sondajla 
inilerek sıcak su bul-
makta çok kolay.

Süleyman Şahin
TOPRAKSIZ TARIM NASIL 
YAPILIR, YERLİ ÇİFTCİYE 

NASIL ÖĞRETİLİR 

Dünya çam balı 
üretiminin yüzde 
90’ını, Türkiye çam 
balı üretiminin ise 
yüzde 78’ini karşılayan 
Muğla’ya arı ürünlerinin 
işlenerek ekonomik 
değere dönüştürülmesi 
için Muğla Valiliği 
önderliğinde ve GEKA 
desteği ile Menteşe 
Kafaca yol ayrımında 
Muğla Arı Yetiştiricileri 
Birliği’nin arazisi üzerine 
‘Apiterapi Merkezi’ 
kurulacak.  
  Muğla Valisi Orhan 
Tavlı başkanlığında, 
GEKA Genel Sekreteri 
Özgür Akdoğan’ın 
moderatörlüğünde 
Türkiye Arı Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Başkanı 
Ziya Şahin, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Çiçek, Muğla Valiliği 
Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanı 
Baha Başçelik, Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası 
(MUTSO) Başkanı 
Mustafa Ercan, Muğla 
Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak ile 
projeyle ilgili toplantı 
düzenlendi. Muğla’da 
arıcılık sektöründe 
faaliyet gösteren arıcıların 
arı sütü, polen ve propolis 
gibi yüksek katma değerli 
apiterapik ürünleri 
üretmelerini sağlayacak 
ürünlerin işlenerek 
pazarlanmasına imkan 
sağlayacak projenin 
paydaşları arasında Muğla 
Arı Yetiştiricileri Birliği, 
Muğla Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı, 
Muğla’ya Hizmet Vakfı, 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Muğla 
Teknopark A.Ş. ve 
Muğla Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nün olması 
planlanıyor.
“PROJE OLGUNLUK 

SAFHASINA 
ULAŞTI”

  Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, Muğla’nın arıcılık 
konusundaki güçlü 
yanlarına rağmen 
arıcıların arı sütü, polen 
ve propolis gibi yüksek 
katma değerli apiterapik 
ürünleri standartlara 
uygun şekilde üretmede 
ve işlemede sıkıntı 
yaşadığını belirtti. 
Projenin olgunluk 
safhasına ulaştığını 
belirten Vali Tavlı, 
“Söz konusu sıkıntının 

nihayete ermesi amacıyla 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı koordinasyonunda 
Muğla’da Apiterapi 
Ürünleri İşleme Merkezi 
kurulması yönünde bir 
fikir oluştu. Bu amaçla 
yatırımın uygunluğunun 
belirlenebilmesi amacıyla, 
MUTSO’nun yürüttüğü 
ve GEKA’nın desteklediği 
‘Apiterapik Arıcılık 
Ürünleri İşleme Merkezi 
Fizibilite Raporu’ 
hazırlandı. Fizibilite 
raporunda yer alan 
bilgilere göre yatırımının 
yapılabilirliği olumlu 
olarak değerlendirilmiş 
olup süreç içerisinde 
kurumlar arası yapılan ön 
hazırlık toplantılarında 
proje belli bir olgunluk 
seviyesine ulaşmıştır” 
dedi.

MUĞLA’DA 4 BİN 

710 AİLE ARICILIK 
YAPIYOR

  Muğla’nın ülke 
arıcılığındaki konumu 
incelendiğinde 334 köyde, 
4 bin 710 aile, 935 bin 
kovanla arıcılık yapılıyor. 
Muğla’da başlıca arıcılık 
ürünü çam balı olup, 
Türkiye üretiminin 
yaklaşık olarak yüzde 
75-80’lik kısmını 
karşılıyor. Koloni sayısı 
ve büyüklüğü açısından 
ulusal çapta Muğla lider 
konumdadır. İklim yapısı 
ve doğal florası yılın 
neredeyse tamamında 
arıcılık yapmaya 
elverişlidir. Söz konusu 
avantajlarından dolayı 
apiterapik ürünlerin 
işlenmesine yönelik tesis 
yeri seçiminde Muğla’nın 
öne çıktığı görülmektedir.
- İHA

Muğla’ya milyonluk Apiterapi Merkezi  
Dünya ve Türkiye’nin çam balı merkezi Muğla’da pandemi döneminde önemi daha da 
artan apiterapi ürünlerinin işlenmesine yönelik 4-5 milyon TL’ye mal olacak ‘Apiterapi 
Merkezi’ kurulması için çalışmalar başlatıldı  


